
NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

Nye visioner på vej
Vi har nu godkendt Lejerbos nye visioner, som vil blive lagt på hjemmesiden først i
det nye år. De er blevet til i et godt samarbejde mellem os i hovedbestyrelsen og
Lejerbos ledergruppe. 

Til forskel fra de tidligere visioner er de nye visioner kun 2-årige. Verden forandrer
sig så hurtigt, at vi synes, at fireårsplaner simpelthen er urealistiske. 

En anden forskel er, at visionerne er mere tværgående end tidligere, og målsætningerne skal i højere grad løftes i et
samarbejde mellem flere forskellige dele af organisationen.

Visionerne har følgende overskrifter: Beboerdemokrati, Vækst og udvikling, Byggeri, Bæredygtighed, Effektiv drift og
værktøjer samt Den gode arbejdsplads.

Til topppen

Nyt seminar afløser valgkredsmøder og
konference
På årets valgkredsmøder blev deltagerne spurgt om, hvad deres holdning er til form
og indhold på valgkredsmøderne og den bestyrelseskonference, der afholdes i
forbindelse med landsrepræsentantskabsmødet. Der kom heldigvis mange

meninger og ideer frem. En del mente, at man fremover skulle droppe dag 2 på bestyrelseskonferencen, hvor der
alligevel har været mandefald de seneste år. Og der var en vis tilslutning til næstformændenes forslag om at slå de to
valgkredsmøder sammen.

I hovedbestyrelsen har vi derfor besluttet, at fra og med 2019 slutter landsrepræsentantskabsmødet med middag og
overnatning. Der vil altså ikke være oplæg, foredrag eller frokost den efterfølgende formiddag.

Det vil der til gengæld være på det bestyrelsesseminar, som skal afløse valgkredsmøderne. Seminaret afholdes første
gang 8. – 9. november 2019 i København fra fredag eftermiddag til lørdag middag. Tanken er, at seminaret skiftevis
holdes på Sjælland og i Jylland.

Vi vil naturligvis være meget lydhøre overfor, hvordan I oplever både den forkortede bestyrelseskonference og det nye
bestyrelsesseminar i år. Så kan vi altid justere på konceptet.

Til topppen

Vi sparer 15 mio. kroner på forsikringer
Lejerbos forsikringer har her i efteråret været i udbud. Udbuddet har været
tilrettelagt i samarbejde med hovedbestyrelsens forsikringsudvalg og vores
forsikringsmægler Nordflex. Der kom bud fra tre kvalificerede forsikringsselskaber,
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og valget faldt på Tryg. Derfor skifter vi fra 1. januar fra hidtidige forsikringsselskab,
Købstæderne, til Tryg. 

Trygs tilbud betyder, at der er mange penge at spare: Præmierne falder nemlig med 6 mio. kroner årligt. Samtidig er
selvrisikoen sat ned fra 25.000 til 10.000 kr. Det betyder en årlig besparelse på yderligere 6 mio. kroner. Her til kommer
en udvidet rørskadeforsikring, som har en værdi på ca. 3 mio. kr. Alt i alt vil der altså være 15 mio. kroner at hente på de
nye forsikringer.

Det er altid godt at spare vores beboere for penge. Og i forhold til forsikringer er det ekstra godt, fordi det er et af de
områder, der hører ind under det effektiviseringskrav, som den almene sektor skal leve op til.

Til topppen

NYT FRA ADMINISTRATIONEN

Tilskud til familieferie
Igen i år søger vi penge fra Arbejdsmarkedets Feriefond, så det bliver muligt at
arrangere familieferie for vanskeligt stillede børnefamilier i Lejerbo. 

Pengene fra feriefonden må dog ikke bruges til at afholde udgifter til administration.
Derfor vil der være brug for et tilskud fra både administrationen og den enkelte

boligorganisation. I den forbindelse vil der komme brev ud, hvor boligorganisationen skal tage stilling til, om de ønsker at
give deres beboere denne mulighed. Udgiften for organisationerne vil være ca. 325 kr. pr. feriegæst.

Til toppen

Circle House er flyttet ind på Gammel Køge
Landevej
Som I måske ved, skal vi sammen med Lejerbo Aarhus og en lang række
samarbejdspartnere opføre verdens første almene cirkulære byggeri i Lisbjerg ved
Aarhus. Byggeriet hedder Circle House, og ambitionen er, at 90 % af materialerne

skal kunne genanvendes. Derfor skal de forskellige dele af huset kunne skilles ad, uden at de bliver ødelagt.

Vi har fået opstillet en demonstrationsmodel med et udsnit af Circle House. Modellen er placeret ved siden af Lejerbos
domicil på Gammel Køge Landevej. Så kig endelig forbi, hvis du alligevel har et ærinde i Valby. Her kan man se nogle af
de løsninger og materialer, som Circle House kommer til at bestå af.

Når demonstrationsmodellen ikke længere skal stå på Gammel Køge Landevej, er det planen, at husets enkeltdele skal
bruges i det rigtige Circle House i Lisbjerg.

Til topppen

Databeskyttelse for bestyrelser
I Lejerbo igangsætter vi hele tiden nye initiativer til overholdelse af
databeskyttelseslovgivningen. Det har blandt andet betydet, at vi har udarbejdet en
særlig håndbog om beskyttelse af persondata til alle beboerdemokrater. Håndbogen
indeholder gode råd, vejledninger og retningslinjer til at finde rundt i en hverdag fyldt
med personoplysninger.

Hvis I ikke allerede har stiftet bekendtskab med håndbogen, eller gerne vil læse den en gang til, så kan I finde den ved
at følge dette link: www.lejerbo.dk/bestyrelsepersondata

http://www.lejerbo.dk/bestyrelsepersondata


Vi vil løbende opdatere håndbogen om databeskyttelse, efterhånden som der kommer flere vejledninger fra Datatilsynet
og generel retspraksis. Vi vil naturligvis holde jer opdateret på nye tiltag, der har betydning for jeres arbejde som
beboerdemokrater.

Til topppen

Vores boligområder på ghettolisterne
Regeringen kom den 1. december med årets ghettoliste. Eller rettere lister. For der
er nemlig ikke færre end fire forskellige lister:

1. Den første gælder boligområder, der er på mindst 1000 beboere, og hvor mindst
40 % af beboerne mellem 18 og 64 år er uden for arbejdsmarkedet. Det er her, man

kan benytte reglerne om kombineret udlejning. 

2. Den anden liste er listen over udsatte boligområder. Listen gælder boligområder på mindst 1000 beboere, der
opfylder mindst to af fire kriterier. Kriterierne dækker over antallet af beboere uden for arbejdsmarkedet, antallet af
dømte beboere, antallet af beboere, der alene har grunduddannelse og endelig at den gennemsnitlige indkomst i
området er mindre end 55 % af den gennemsnitlige indkomst i regionen.

3. Den tredje er listen over ghettoområder, også kaldet ghettolisten. Den gælder områder på mindst 1000 beboere, hvor
andelen af indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande overstiger 50 % og som opfylder mindst to af de fire
kriterier.

4. Den fjerde og sidste liste er den hårde ghettoliste. Den rummer boligområder, der har været på ghettolisten de
seneste fire år.

Er vi omfattet af listerne?
Både de nye ghettolister og den lovændring, der er blevet vedtaget her i efteråret på baggrund af
parallelsamfundsaftalen, har betydning for boligområder i Lejerbo: Vangkvarteret i Holbæk er på den hårde ghettoliste,
og det samme gælder Munkebo i Kolding, som dog ikke længere administreres af Lejerbo fra årsskiftet.

Herudover har vi en række boligområder, der defineres som udsatte. Det gælder Valdemarsvej i Herning, Trekanten i
Holstebro, Husarvej i Randers og Havrevej i Thisted. 

Og endelig er Skovparken/Kastanievej i Næstved på den liste, der giver mulighed for at anvende reglerne om
kombineret udlejning.

Hvad er en udviklingsplan?
Den nye lov siger, at boligområderne på den hårde ghettoliste sammen med kommunen skal formulere en såkaldt
udviklingsplan. 

Målet med udviklingsplanen er at nedbringe antallet af almene boliger i området. Helt præcist må der højst være 40 %
almene familieboliger i området. Der kan søges dispensation, så tallet måske bliver 50 eller 60 %. Men ikke til at det blot
skal nedbringes til eksempelvis 99 %.

Boligorganisationen og kommunen skal lave udviklingsplanen sammen. Den kan sagtens indeholde elementer som
ommærkning af boliger til for eksempel ungdomsboliger eller ældreboliger, hvis der er behov for det eller salg af boliger
til private. Disse løsninger vil bare ikke være tilstrækkelige, når antallet af almene familieboliger skal så langt ned. Der vil
skulle nedrivning af boliger til. Boliger som i mange tilfælde er blevet renoveret for mange millioner kroner inden for de
seneste år. 

Udviklingsplanen skal senest være klar 1/7 2019, mens en dispensationsansøgning skal være sendt ind enten 1.
februar, 1. april eller samtidig med udviklingsplanen, alt afhængigt af hvilke paragraffer man vil søge dispensation på
baggrund af.



Hvad gør vi i Lejerbo? 
I forhold til Vangkvarteret i Holbæk, som er på den hårde ghettoliste, arbejder Lejerbo Holbæks organisationsbestyrelse,
administrationen og kommunen sammen om en udviklingsplan for området. Arbejdet er i fuld gang, og et af de første
skridt på vejen vil være at søge dispensation, så de nyrenoverede boliger i området ikke skal reduceres til 40 %. 

Samtidig er beboerne i området på banen med forskellige aktiviteter, der gør politikerne opmærksomme på, hvordan
beboerne ser på loven og de indgreb, der følger med. Vores opgave er selvfølgelig også at sikre beboerne så meget
tryghed som overhovedet muligt i denne situation.

Med hensyn til boligområderne på listen over udsatte boligområder er det vores opgave sammen med kommunerne at
iværksætte forskellige tiltag. Tiltagene skal forhindre, at områderne udvikler sig i den forkerte retning og dermed ender
på ghettolisten. Heldigvis har vi gode værktøjer og erfaringer, som vi tidligere har brugt i andre boligområder. Så vi vil
bestemt kunne nå målene, hvis vi arbejdet målrettet sammen med kommunerne. 

Til topppen

NAVNENYT
ADMINISTRATIVE

Tillykke til:
• Jesper Hvidkjær Pedersen, byggeafdelingen, fylder 50

år den 11. februar 2019
• Susanne Zoega, regionskontoret i Kolding, 35 års

jubilæum den 20. februar 2019

Goddag til:
• Maiken Trier Kold, forvaltningskonsulent/økonomi

controller på regionskontoret i Brøndby pr. 1. november
2018

• Merethe Bødkergaard Hansen, kvalitetsassistent i
Brøndby Boligselskab 1. november 2018

• Paolo Lund Tonolli, IT-konsulent pr. 1. november 2018
• Mathilde Højgaard Andersen, boligrådgiver på

regionskontoret i Aalborg pr. 1. januar 2019
• Marcus Jensen, økonomiassistent i økonomiafdelingen

pr. 1. januar 2019
• Henrik Oxdahl, juridisk konsulent i sekretariatet pr. 1.

januar 2019
• Thor Poulsen, driftschef i Forvaltning Storkøbenhavn pr.

1. januar 2019
• Lars Michael Hansen, driftschef på regionskontoret i

Nordsjælland pr. 1. januar 2019

•

Farvel til:
• Pia Bakkestrøm, driftschef på regionskontoret i

Nordsjælland pr. 19. oktober 2018
• Per Christensen, driftschef på regionskontoret i Kolding

pr. 31. oktober 2018
• Annika Nielsen, boligrådgiver på regionskontoret i

Kolding pr. 31. oktober 2018
• Aase Eskelund, boligrådgiver på regionskontoret i

Kolding pr. 31. oktober 2018
• Marianne Josiassen, boligrådgiver på regionskontoret i

Kolding pr. 31. oktober 2018
• Henrik Mattsson, driftschef i Forvaltning Storkøbenhavn

pr. 31. oktober 2018
• Line Lemvig, boligrådgiver på regionskontoret i Aalborg

pr. 31. oktober 2018
• Dalia Warda, økonomiassistent i økonomiafdelingen pr.

31. oktober 2018
• Maggie E.G. Knudsen, juridisk konsulent i sekretariatet

pr. 30. november 2018
• Tina Sorth, boligrådgiver på regionskontoret i Kolding pr.

28. februar 2019

I nye job:
• Camilla Sauer fra vikariat som boligrådgiver i Aalborg til

fastansat boligrådgiver på regionskontoret i Aalborg pr.
1. januar 2019

EJENDOMSFUNKTIONÆRER

Tillykke til:
• Mathias Strandby Rasmussen uddannet

ejendomsservicetekniker pr. 31. oktober 2018 i Lejerbo
Randers

• Emil Korsgaard Majnz uddannet

• Nick Ejby Pedersen, gårdmand i afd. 601-0 Brøndby
Boligselskab pr. 10. december 2018

• Allan Meulengracht, varmemester i afd. 4-0 m.fl.
Frederiksborg pr. 1. januar 2019

• Heidi Nissen Schmidt, uddannelseskoordinator i Lejerbo
Frederiksværk, Maglehøj pr. 1. januar 2019

• Pernille Lykke Johansen, gårdmand i afd. 362-0 m.fl.
Holbæk pr. 1. januar 2019



ejendomsservicetekniker pr. 2. november 2018 i Lejerbo
Kolding

• Claus Rose Thomsen, afd. 153-0 m.fl. Nyborg fylder 50
år den 11. december 2018

• Ole Villy Jørgensen, afd. 370-0 m.fl. Næstved fylder 60
år den 17. december 2018

• Erik Johansson, afd. 45-0 m.fl. Farum fylder 60 år den
21. december 2018

• Henrik Bilsgaard, afd. 91-0 m.fl. Faxe fylder 50 år den
22. januar 2019

• Jens Larsen, afd. 6-0 m.fl. Rudersdal fylder 60 år den 5.
februar 2019

• Lene Søjdis Andreasen, Trivselshuset Holstebro, fylder
60 år den 7. februar 2019

• Vera Davidsen, Trivselshuset Holstebro, fylder 60 år den
9. februar 2019

• Jannie Lange Pedersen, afd. 203-0 m.fl. Frederiksberg
fylder 50 år den 15. februar 2019

• Svend Aage Fisker, afd. 1131-0 Haslev Boligselskab 10
års jubilæum den 19. januar 2019

• Thorsten Bjørn Kleven, cafe Nordlys Brøndby
Boligselskab, 10 års jubilæum den 1. februar 2019

• Henrik Højer, afd. 1013-0 BSH, 10 år jubilæum den 15.
februar 2019

Goddag til:
• Anni Hansen, gårdmand i afd. 4-0 m.fl. Frederiksborg pr.

14. september 2018
• Channie Titskov Schleicher, kontorassistent i alle

afdelinger i Rødovre pr. 22. oktober 2018
• Gitte Hugger Paxevanos, aktivitetsmedarbejder i

helhedsplanen i Faxe pr. 22. oktober 2018
• Flemming Bo Christensen, gårdmand i afd. 692-0 m.fl.

Randers pr. 1. november 2018
• Henrik Hansen, gårdmand i afd. 182-1 m.fl. Næstved pr.

1. november 2018
• Allan Persen, gårdmand i afd. 603-0 Brøndby

Boligselskab pr. 1. november 2018
• Shir Ali Sahak, beboermedarbejder i helhedsplanen i

Faxe pr.1. november 2018
• Rasmus Roland Jacobsen, gårdmand i afd. 362-0 m.fl.

Holbæk pr. 1. november 2018
• Karin Dam, gårdmand i afd. 604-0 Brøndby Boligselskab

pr. 1. december 2018
• Bettina Aline Clasen Nyqvist, gårdmand i afd. 133-0

Hvidovre pr. 1. december 2018
• John Carit Dahl Bodin, varmemester i afd. 20-0 Hvidovre

pr. 16. november 2018
• Patrick Skifter Rønning, gårdmand afd. 2-0 m.fl.

Hvidovre pr. 1. december 2018
• Patrick Skifter Rønning, gårdmand afd. 2-0 m.fl.

Hvidovre pr. 1. december 2018
• Kurt Jens Damsted, gårdmand i afd. 61-0 m.fl. Høje

Taastrup pr. 1. december 2018

Farvel til:
• Jesper Holger Christensen Hjøllund, gårdmand i afd.

601-0 Brøndby Boligselskab pr. 20. september 2018
• John Bodin, varmemester i afd. 56-0 m.fl. Rødovre pr.

18. oktober 2018
• Chris Gamst, helhedsplanen i Faxe pr. 31. oktober 2018
• Morten Stevnhoved, gårdmand afd. 603-0 Brøndby

Boligselskab pr. 23. november 2018
• Bent Bartels, gårdmand i afd. 2-0 m.fl. Hvidovre pr. 26.

november 2018
• Jim Juhl, varmemester i afd. 605-0 m.fl. Brøndby

Boligselskab pr. 30. november 2018
• Merete Pedersen, gårdmand i afd. 2-0 m.fl. Hvidovre pr.

30. november 2018
• Mikkel Rabech, varmemester i afd. 4-0, m.fl.

Frederiksborg pr. 30. november 2018
• Mikail Kavak, elev i Brøndby Boligselskab pr. 3.

december 2018
• Kasper Grønborg Jakobsen, elev i Køge-Bugt pr. 6.

december 2018
• Kaj Pedersen, gårdmand i Høje Taastrup pr. 31.

december 2018
• Søren Andersen, gårdmand i Lejerbo Aalborg pr. 31.

december 2018
• Gert Grevenkop-Castenskiold, lokalinspektør i afd. 181-

0, m.fl. pr. 31. december 2018
• Martin Pedersen, social vicevært i Projekt Trekanten

Holstebro, pr. 31. december 2018
• Jesper Højerby gårdmand i afd. 4-0 m.fl. Frederiksborg

pr. 31. januar 2018
• Søs Anette Sidor, boligsocial medarbejder i Lejerbo

Faxe pr. 31. januar 2019

I nye job:
• Morten Pedersen fra lokalinspektør i Lejerbo

Frederiksværk til lokalinspektør i Lejerbo Frederiksborg
pr. 1. december 2018

• Rasmus Bonde Holmberg fra varmemester i afd. 135-0
m.fl. Frederiksværk til lokalinspektør i samme afdelinger
pr. 1. december 2018

• Rehmi Peter Hemicke fra gårdmand i Lejerbo
Rudersdal, afd. 187-0 m.fl. til lokalinspektør samme sted
pr. 1. januar 2019

• Thor Poulsen fra lokalinspektør i Lejerbo Holbæk til
driftschef i administrationen i Forvaltning Storkøbenhavn
pr. 1. januar 2019

• Lars Michael Hansen fra lokalinspektør i Lejerbo
Rudersdal, afd. 187-0 m.fl. til driftschef i
administrationen på regionskontoret i Nordsjælland pr. 1.
januar 2019

KURSUS



Kurser 2019
Kursuskataloget for 2019 er netop udkommet.
Spørg din formand om et katalog eller kig på Lejerbos hjemmeside på
https://www.lejerbo.dk/bestyrelse/kurser 

Særligt vil vi fremhæve det nye tilbud:
Besøg Folkemødet: Tur til Folkemødet den 14. juni 2019 på Bornholm
Vi kører frem og tilbage samme dag, og fastlægger et spændende program for dagen.

Tilmelding til Lejerbos kursusafdeling, kursus@lejerbo.dk eller tlf. 38 12 12 99

Til toppen

Beboerdemokratens redaktion: 
| Hovedbestyrelsen | Ansvarshavende Palle Adamsen | Tine Staun Petersen | Trine Askløf |

https://www.lejerbo.dk/bestyrelse/kurser
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